Conceptbesluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Ruimte en Leefomgeving van 5 juni 2013
Agendapunt

Voorstel

1.

Opening

De voorzitter, de heer M.A. Loose, opent de
vergadering om 19.00 uur en heet iedereen welkom.

a.

•

Mededelingen

•

•
•

b.

2.

Vaststellen van de agenda

Besluit / toezegging

Er is een bericht van verhindering ontvangen
van mw. Meurs.
Per email heeft de commissie extra informatie
toegezonden gekregen van de Vereniging
Polder Nieuw Reijerwaard en van mw. Van
Nes-de Man. Deze stukken kunnen betrokken
worden bij de bespreking van agendapunt 2c
over Nieuw Reijerwaard
In verband met de landelijke griffiedag in
Utrecht zijn de griffiemedewerkers donderdag
13 juni afwezig.
De Statenvergadering op 26 juni begint in
plaats van 10.00 uur om 9.30 uur.

De agenda is gesplitst. Na bespreking van
agendapunt 2.e. wordt de vergadering voortgezet
op 19 juni.
Voorstel: de agenda ongewijzigd vaststellen.

c.

Spreekrecht

Er hebben zich voor vanavond drie insprekers
gemeld bij agendapunt 2.d. (Subsidieregeling
Erfgoedlijnen). Zij krijgen het woord voorafgaand
aan de bespreking van het onderwerp.

d.

Rondvraag

Er is geen vraag voor de rondvraag.

a.

Voorjaarsnota 2013, Kadernota 2014-2017 en
Halfwegevaluatie 2011-2015

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Portefeuillehouder: gedeputeerde Van der Sande
Toelichting Voorjaarsnota:
De voorjaarsnota 2013 is de eerste wijziging op de

Voorstel Voorjaarsnota:
1. Beoordeel de uitvoering van de begroting 2013

Naar aanleiding van de discussie zegt gedeputeerde
Veldhuizen toe de vragen die zijn gesteld door mw. Van

Actie door

Agendapunt

Voorstel

begroting 2013. Met dit document legt het college
verantwoording af over de uitvoering van de
begroting 2013.
Toelichting Kadernota en Halfwegevaluatie:
De kadernota 2014-2017 bevat de financiële en
beleidsmatige kaders voor de begroting 2014. Hierbij
wordt op basis van zo actueel mogelijke informatie
vier begrotingsjaren vooruit gekeken.
In de halfwegevaluatie maakt het college de balans
op ten aanzien van het realiseren van de
doelstellingen uit het Hoofdlijnenakkoord. De
halfwegevaluatie biedt de mogelijkheid om waar
mogelijk en nodig bij te sturen.

b.

2.

door het college aan de hand van de informatie
die in de voorjaarsnota 2013 is opgenomen en
beoordeel of de voorgestelde financiële
wijzigingen een bijdrage leveren aan het
realiseren van de maatschappelijke doelen.
Geef een advies aan PS over de voorgestelde
bijsturing in de programma's (zowel inhoudelijk
als financieel) die in uw commissie aan de orde
zijn geweest.

Besluit / toezegging

Actie door

Egmond en mw. Van Viegen en die zij nog op schrift
zullen aanleveren, schriftelijk te beantwoorden.
De commissie adviseert PS het onderwerp ter
bespreking te agenderen.

Voorstel Kadernota en Halfwegevaluatie:
1. Bespreek de ontwikkelingen die van invloed zijn
op de financiële huishouding van de provincie
Zuid-Holland en betrek hierbij de in de
halfwegevaluatie genoemde financiële
consequenties van de bijsturingen.
2. Breng advies uit aan PS over de in de
Kadernota 2014-2017 opgenomen financiële
maatregelen.

Subsidieplafonds 2014

Portefeuillehouder: gedeputeerde Van der Sande
Toelichting:
Voorstel:
Op basis van artikel 5 van de Algemene
Breng advies uit aan PS over de in uw commissie
subsidieverordening (Asv) is het de bevoegdheid van besproken subsidieplafonds 2014.
de Staten om subsidieplafonds vast te stellen. In het
voorstel zijn een aantal subsidieplafonds neerwaarts
bijgesteld als onderdeel van de eerder
aangekondigde taakstelling op subsidies. Dit betekent
onder andere dat voor een aantal instellingen geen
begrotingssubsidie meer is opgenomen. De
vaststelling van de subsidieplafonds eerste tranche
2014, voor de totaal subsidieplafonds en voor de
begrotingssubsidies is onder voorbehoud van de
vaststelling van de Begroting 2014 door PS.

c.

De commissie adviseert PS het onderwerp als
hamerstuk te agenderen.

Inpassingsplan Bedrijventerrein Nieuw
Reijerwaard
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Agendapunt

Voorstel

Besluit / toezegging

Actie door

Voorstel:
Advies uitbrengen aan PS ten behoeve van de
vaststelling van het Inpassingsplan op 26 juni 2013.

Gedeputeerde Veldhuizen zegt het volgende toe.
Gedeputeerde
1. Over de Groenzone gaat hij in gesprek met de
Veldhuijzen
Gemeenschappelijke Regeling over de volgorde der
dingen en de voorwaarden waaronder, hij neemt
ook de betrokkenheid van de bewoners daarbij mee
en de opmerkingen die zijn gemaakt over de
inrichting. Het wordt een pakket van afspraken die
als voorwaarden in de subsidiebeschikking worden
opgenomen. Voordat de subsidiebeschikking wordt
vastgesteld zal hij de de commissie daarover
raadplegen.
2. Hij zal de commissie vóór de Statenvergadering
informeren over het proces dat de gemeente
Ridderkerk samen met de Gemeenschappelijke
Regeling volgt met betrekking tot de huizen aan de
Rijksstraatweg. De essentiële vraag hierbij is op
welke termijn het onderzoek wordt afgerond en hoe
het probleem wordt opgepakt.
3. In een wijzigingsvoorstel zal hij opnemen dat het
bebouwingspercentage voor de historische boerderij
wordt aangepast van 30% naar 50%.
4. Ook in een Nota van Wijziging wordt de opdracht in
het inpassingsplan opgenomen dat in een
omgevingsvergunning voor een gebouw binnen de
37 meter van het gasstation verplicht wordt gesteld
dat er extra brandwerende voorzieningen op het
gebouw worden aangebracht.
5. Hij zal nazoeken wat de wettelijke afstand moet zijn
van woningen ten opzichte van bedrijven met
milieucategorie 4.1 en komt hier schriftelijk op terug.
6. Het eventueel na 7 jaar wijzigen van de bestemming
Agrifood voor het bedrijventerrein is een
bevoegdheid van GS. Mocht het aan de orde zijn
dan zullen GS de Staten over dit voornemen vooraf
inlichten.

Portefeuillehouder: gedeputeerde Veldhuijzen
Toelichting:
Het Inpassingsplan Bedrijventerrein Nieuw
Reijerwaard maakt de ontwikkeling van een
agrologistiek bedrijventerrein in de gemeente
Ridderkerk planologisch-juridisch mogelijk.
Ter voorbereiding op de besluitvorming door
Provinciale Staten is op 22 mei 2013 een hoorzitting
gehouden.

De commissie adviseert het onderwerp ter bespreking te
agenderen voor de Statenvergadering van 26 juni 2013.
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d.

Voorstel

Besluit / toezegging

Insprekers:
1. mw. H. Mijdam, wethouder gemeente
Leidschendam-Voorburg
2. dhr. A. Ponsteen, directeur Erfgoedhuis ZuidHolland
3. mw. E. Van den Bosch-Damen, voorzitter
Platform Religieus Erfgoed

De voorzitter bedankt de insprekers voor hun inbreng.

Actie door

Subsidieplafond 2013 voor de
Subsidieregeling Erfgoedlijnen

Portefeuillehouder: gedeputeerde Weber
Toelichting:
Met de subsidieregeling worden uitsluitend subsidies
verleend voor activiteiten die zijn opgenomen in het
Maatregelenpakket Erfgoedlijnen 2013, dat ter
kennisneming is toegevoegd. In het
Uitvoeringsprogramma worden de uitgangspunten uit
de Beleidsvisie Cultureel Erfgoed verder uitgediept.

Voorstel:
Advies uitbrengen aan PS ten behoeve van de
besluitvorming over de vaststelling van het
Subsidieplafond 2013 voor de Subsidieregeling
Erfgoedlijnen op 26 juni 2013.

Naar aanleiding van de discussie zegt gedeputeerde
Gedeputeerde
Weber het volgende toe.
Weber
1. Hij zal een methode bedenken om de
afbakeningslijst van Arcadis aan te kunnen vullen
als daar aanleiding toe is.
2. Hij zal nog eens goed kijken naar de formulering
voor de subsidie-eis voor de vergunning om te
voorkomen dat er een catch 22-situatie ontstaat.
3. Hij zal de vraag van mw. Van Dobben de Bruijn over
de fondsen schriftelijk beantwoorden.
4. Hij zal de commissie in de herfst voor alle
erfgoedtafels een duidelijk beeld geven van welke
plannen in welk tijdsbeeld staan, zoals dit voor het
erfgoed Waterdriehoek is gedaan, om de regie goed
te kunnen bewaken.
De fracties van het CDA en de VVD zullen uiterlijk
volgende week aangeven of zij het onderwerp ter
bespreking willen agenderen voor de Statenvergadering
van 26 juni 2013.

e.

Programmaplan Integraal Ruimtelijk Project
(IRP) Goeree Overflakkee

Portefeuillehouder: gedeputeerde Weber
Toelichting:
In de commissievergadering van 8 mei is besloten dit
onderwerp ter bespreking te agenderen.

Voorstel:
Motie 168 van de PvdA kan bij de bespreking
worden betrokken.

Gedeputeerde Weber zegt het volgende toe:
1. Hij zal de commissie een overzicht doen toekomen
van de financiën en de investeringen ook in relatie
tot de procesgelden.
2. De samenwerkingsovereenkomst zal te zijner tijd
aan PS ter vaststelling worden voorgelegd.

Gedeputeerde
Weber

De voorzitter schorst de vergadering tot 19
juni 2013.
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f.

Voorstel

Besluit / toezegging

Actie door

Incidentele subsidie 2013-2016 aan gemeente
Alphen aan den Rijn voor realisatie van de
oeververbinding over de Oude Rijn, de
Maximabrug

Portefeuillehouder: gedeputeerde mw. De Bondt
Voorstel:
Toelichting:
De oeververbinding over de Oude Rijn, Maximabrug, Advies uitbrengen aan PS ten behoeve van de
is opgenomen in de in 2007 vastgestelde
besluitvorming op 26 juni 2013.
Transformatievisie voor de Oude Rijnzone. Door deze
subsidie te verstrekken wordt de uitvoering van de
provinciale beleidsdoelstellingen voor het IRP Oude
Rijnzone mogelijk gemaakt.
g.

Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM)
Zuidvleugel

Portefeuillehouder: gedeputeerde Veldhuijzen
Toelichting:
Het voorstel voor oprichting van en deelname in de
Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Zuidvleugel is
een uitvloeisel van de Beleidsvisie en
Uitvoeringsstrategie Regionale Economie en Energie
2012-2015 (vastgesteld door PS in mei 2012) en
wordt nu voorgelegd aan PS, betrokken
gemeenteraden en Raden van Toezicht van
de betrokken kennisinstellingen.
h.

Voorstel:
Advies uitbrengen aan PS ten behoeve van
besluitvorming over de oprichting van en deelname
aan de ROM Zuidvleugel, de benodigde financiën
en de vaststelling van het subsidieplafond voor
2014.

Compensatielocatie Oostvlietpolder

Portefeuillehouder: gedeputeerde Veldhuijzen
Toelichting:
GS stellen voor de Oostvlietpolder planologisch te
schrappen als bedrijventerrein, dit gebied weer een
groene functie te geven en de functiewijziging
planologisch vast te leggen in een aparte herziening

Voorstel:
Advies uitbrengen aan PS ten behoeve van de
besluitvorming op 26 juni 2013.
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Voorstel

Besluit / toezegging

Actie door

van de Structuurvisie en Verordening Ruimte begin
2014. Als compensatielocatie wordt het gebied
Veenderveld 2 in Kaag en Braassem voorgesteld.
Motie 336 van de PvdA kan bij de bespreking worden
betrokken.

i.

Subsidieplafond 2013 voor Subsidieregeling
"Asbest eraf, zonnepanelen erop, ZuidHolland"

Portefeuillehouder: gedeputeerde Veldhuijzen
Toelichting:
GS hebben op 2 oktober 2012 een convenant
ondertekend tussen het IPO en het Rijk en hebben
besloten mee te werken aan de subsidieregeling
Asbest eraf, zonnepanelen erop, Zuid-Holland. Ter
uitvoering van het convenant met het Rijk is het nodig
dat voor 2013 voor deze regeling een subsidieplafond
wordt vastgesteld.

j.

Voorstel:
Advies uitbrengen aan PS ten behoeve van
besluitvorming over de vaststelling van het
subsidieplafond 2013 voor de subsidieregeling
Asbest eraf, zonnepanelen erop, Zuid-Holland op 26
juni 2013.

Brief van GS aan Stuurgroep Westlandse
Zoom over glascompensatie Kwintsheul
Noord

Portefeuillehouder: gedeputeerde Veldhuijzen
Toelichting:
Voorstel:
Een ruime meerderheid van de commissie heeft in de De glascompensatie Kwintsheul Noord met de
vorige vergadering aangegeven dit onderwerp ter
gedeputeerde bespreken.
bespreking te willen agenderen voor 5 juni.

k.

Ontheffingsverzoek van gemeente
Bodegraven-Reeuwijk voor bouw van een
woning buiten de contour

Portefeuillehouder: gedeputeerde Veldhuijzen
Toelichting:

Voorstel:
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Voorstel

Besluit / toezegging

Actie door

De fracties van de PvdA en GroenLinks hebben
Het ontheffingsverzoek met de gedeputeerde
aangegeven het ontheffingsverzoek van de gemeente bespreken.
Bodegraven-Reeuwijk voor de bouw van een woning
buiten de bebouwingscontour te willen bespreken.

3.

l.

LTA Statencommissie Ruimte en
Leefomgeving 2013

1.

Stukken ontvangen van GS in het kader van
de actieve informatieplicht

a.
b.
c.

Gebiedsprofiel Hoeksche Waard
Gebiedsprofiel Voorne-Putten
Brief van Gedeputeerde Veldhuijzen inzake
uitvoering motie 398 Suikerunie
Brief van Gedeputeerde Veldhuijzen inzake
uitstel monitor wonen 2013
Brief van Gedeputeerde Veldhuijzen inzake
ontheffingsverzoek Benzinestation Hellevoetsluis

d.
e.

2.

Van derden ontvangen informatie

a.

E-mailbericht van dhr. Oosterkamp inzake
regionaal bedrijventerrein Hoeksche Waard
Brief van VVBV inzake beroep bij RvS
bestemmingsplan bedrijfsverplaatsing
Lodderlandsedijk Westvoorne
Brief van de heer Vriesendorp inzake Bouwsteen
concept
PAL-bevindingen impact internetwinkelen
PAL-advies UP Erfgoedlijnen
Brief van gem Goeree-Overflakkee inzake IRP
Goeree-Overflakkee
Brief van LTO Noord inzake aandachtspunten bij
nieuwe structuurvisie

b.

c.
d.
e.
f.
g.

Voorstel:
Het bespreken van de Langetermijnagenda met als
doel:
1. voorstellen doen voor agendering
2. aangeven of moties als afgedaan kunnen
worden beschouwd
3. vaststellen van de LTA

7

Agendapunt
h.

Brief van mw. mr. B.J.P.M. Zwinkels inzake
Westlandse Zoom met als bijlage brief van GS
d.d. 23 februari 2013

3.

Informatie ontvangen van derden naar
aanleiding van de Hoorzitting Inpassingsplan
Bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard op 22 mei

Voorstel

Besluit / toezegging

Actie door

a.

Presentatie Gemeenschappelijike Regeling
Nieuw Reijerwaard op 22 mei 2013
b. Brief van mr. E. Dans namens The Greenery
B.V.
c. Presentatie Rijsoord op 22 mei 2013
d. Informatie van dhr. Jansen namens
Bewonersvereniging RSW 326 tm 408
e. Informatie van Werkgroep Lucht en Geluid over
Biomassavergisting en windmolens in Nieuw
Reijerwaard
f. Brief van Vereniging Polder Nieuw Reijerwaard
inzake toelichting ontsluiting
g. Voorstel Vereniging Polder Nieuw Reijerwaard
voor ontsluiting Nieuw Reijerwaard
h. Ontsluiting Nieuw Reijerwaard in breder
perspectief
i. Brief van Strategische Eenheid gemeente
Ridderkerk inzake 3e ontsluiting NR
j. Uitspraak RvS inzake rooien fruitbomen
boomgaard d.d. 02-02-2012
k. Brief gem. Ridderkerk aan dhr. Van den Heuvel
inzake Last onder Dwangsom
l. CPB ruimtelijke verkenning alternatieven HW
m. Analyse Reijerwaard en Dordtse Kil 4
alternatieven voor de HW door Ecorys
n. 1. Plan van Hillenraad Partners voor de
Boomgaard met uitbreiding bedrijf Bakker
Barendrecht
n. 2. E-mailbericht van dhr. Van den Ende inzake
toelichting bij Plan stichting boormgaard
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4.

6.

Besluit / toezegging

Actie door

Verslag vorige vergadering
1.
2.

5.

Voorstel

Conceptverslag RenL 8 mei 2013
Conceptverslag Hoorzitting Inpassingsplan
Nieuw Reijerwaard 22 mei 2013

Voorstel: de verslagen vaststellen

Besluitenlijst vorige vergadering
Conceptbesluitenlijst RenL 8 mei 2013

Voorstel: de besluitenlijst met deze wijzigingen
vaststellen.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om uur.
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